Beszámoló az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2017. évi tevékenységéről.
A 2004-ben alakult Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület célja elsősorban a lengyel és
magyar nép története közös pontjainak feltárása, bemutatása, a lengyel kultúra, irodalom,
művészetek megismertetése, a lengyel hagyományok megőrzése. Programjainkkal
megnyertünk az Érden és környékén – többnyire magyar családi kötelékben élő lengyeleket
éppúgy, mint a két nemzet története, kultúrája iránt érdeklődő magyar nemzetiségű
polgárokat. Hisszük és valljuk, hogy civil szervezetként sokat tehetünk a két nép barátságának
elmélyítése érdekében. Kulturális előadásokat szervezünk, képzőművészeti és történeti
kiállításoknak adunk teret, de kapcsolatot tartunk lengyelországi kulturális egyesületekkel is.
Létszámunk folyamatosan emelkedik, 2017. év végén 85 tagunk volt. Bár vannak
lemorzsolódások, mindig jönnek új tagok is, idén is nőtt a létszámunk. Sajnos, örökre
elbúcsúztunk egyik legrégebbi tagunktól, Sánta Józsefné, Marikától.
Rendezvényeinken, programjainkon nemcsak tagjaink vesznek részt, hanem számos egyéb
érdeklődő is megjelenik. Ezekből az érdeklődőkből is lesznek az új tagjaink, illetve azokból,
akiknek segítettünk utakat szervezni Ewával (nyugdíjasok, Diósdi Társaskör)
2017-ben ugyanaz a könyvelő cég csinálta a könyvelésünket, aki 2016-ban is – úgy tűnik,
rendben vannak a pénzügyeink. Persze ez nekünk is köszönhető, Ewának, aki a készpénzes
ügyeket és a könyvelővel való kapcsolattartást intézi, én pedig a banki ügyeket, a
pályázatokat.
Az alapszabályt tavaly nem módosítottuk, bár fölmerült, hogy emeljük föl a tagdíjat 3000 Ftra. (Ez egyébként nem alapszabályi kérdés!) Sokan visszajeleztek emailben, hogy
egyetértenek, de az emelésre már nem kerülhetett sor, akkor külön közgyűlést kellett volna
összehívni.
Február 19-án volt az éves közgyűlésünk, ahol elfogadta a tagság az elmúlt évi tartalmi
beszámolót, a 4 éves ciklusbeszámolót, a pénzügyi beszámolót és a 2017. évi munkatervet.
Vezetőségválasztásra is sor került (Heiszlerné Tereza vezetésével). Maradt a régi elnök,
Bazsóné Megyes Klára, vezetőségi tagok Baka Györgyi. Bárdosi Mónika, Dózsa Lajos,
Sebestyénné Majchrowska Ewa. A vezetőség a tagok közül alelnökké választotta Sebestyénné
Ewát, titkárrá pedig Dózsa Lajost.
A tartalmi munkát a pénzügyek pontos intézésével, pályázatok megírásával segítettük. A
tagdíjakat az év első felében befizette a tagság nagy része, igazában alig voltak elmaradások.
Továbbra is támaszkodunk a Csuka Zoltán Könyvtár infrastruktúrájára, de kapcsolatunk van
az Érdi Lengyel Önkormányzattal, az érdi óvárosi lakosokkal. A Diósdi Társaskör
rendezvényein is részt vesz tagjaink egy része. Újabban a Kós Károly iskola is helyszínt
biztosít nekünk – Dózsa Lajos révén,
Több pályázatot írtunk: a város önkormányzatánál nyertünk 300 ezer Ft-ot, az Emberi
Erőforrások Minisztériumánál pedig 150 ezret.
A nyert pénzeket a tanulmányútra, adminisztrációs költségekre, könyvelő díjára fordítottuk.
fordítjuk, mert még nincs minden elköltve.
Az önkormányzati pályázat még nem zárult le, tehát a pénzügyi beszámolóban nem minden
szerepel.
Tartalmi programjaink meghatározója volt a Szent László-emlékév, lengyel származású
királyunk a magyarországi lengyelek védőszentje is.

A tanulmányutunk Lengyelországban Sziléziába vezetett: Klodzkó és környékét néztük
meg. Az 52 résztvevő tartalmas, jó hangulatú útról számolhat be.
Május 6-7-én Nagyváradra, Nagyszalontára vezetett az utunk – Szent Lászlóra és Arany
Jánosra emlékezve. A mintegy 40 résztvevő emlékezetes program részese lehetett mindkét
helyszínen, szakértő idegenvezetéssel, a váradi várban a legjobb régész vezetésével,
Nagyszalontán az Arany-múzeumban és az Arany-házban szintén. Dózsa Lajos írt erről cikket
az Érdi Újságnak, de mindeddig nem közölték.
Szeptember 30-án voltunk Zoboralján, Nyitrán és Alsóbodokon- emlékezve Szent Lászlóra,
aki Nyitrán hunyt el, illetve Eszterházy Jánosra, akinek Alsóbodokon van emlékműve.
Megemlékeztünk a nemzeti ünnepekről: március 15-én, október 23-án, valamint november
4-én, a nemzeti gyásznapon is képviseltettük magunkat a helyi ünnepségeken.
Részt vettünk a lengyel vonatkozású megemlékezéseken. A Katyni emlékműnél koszorúztak
néhányan, szeptember 1-jén id. Antall József és Baló Zoltán sírjánál tartott megemlékezésen
vett részt néhány tagunk. Köszönet Regééknek, hogy képviselnek bennünket másokkal együtt.
Megtartottuk a főbb vallási ünnepeket.
A húsvéti ünnepséget április 8-án a könyvtárban tartottuk. Kb. 60-an voltunk, elég szűkösen,
de elfértünk. A karácsonyi ostyatörést december 16-án új helyszínen, a Kós Károly iskolában
tartottuk Dózsa Lajosnak köszönhetően. Itt is sokan voltunk, de a nagy teremben kiválóan
elfértünk. Mindkét vallási program szép volt, köszönhetően Tomasz atyának is, és persze
Baka Györgyi verseinek is.
Komoly szakmai programjaink is voltak:
Április 22-re hívtuk Agócs Gergely néprajzost, aki a gorál népzenéről tartott volna előadást –
ez azonban (nem a mi hibánkból) elmaradt. De nem maradtunk információ nélkül,
Sebestyénné Ewa az internet segítségével rögtönzötten beszélt a témáról, Rege Béla pedig a
Katyni-emlékműnél tartott megemlékezésről, a szmolenszki katasztrófáról beszélt.
Június 24-én Zsoldos Attila történész tartott előadást Szent László királyunkról.
Július 23-án az érdi II. Lajos emlékműnél tartottunk megemlékezést egy szentmisével, Dózsa
Lajos beszédével, Baka Györgyi versével. 15-20 résztvevő volt
Október 11-én Zajti Ferenc Szeptember katonája c. filmjét néztük meg, és beszélgettünk az
alkotóval. A résztvevők száma kb.35-40 fő.
November 15-én vetítettük a limanowai csata hőseiről szóló filmet Csikány Tamás
hadtörténész közreműködésével. A résztvevők száma 35-40 fő.
Az egyesület kommunikációjában sokat jelentett az önálló honlap. www.erdlemke.hu. A
levelezőlistát továbbra is működtetjük. A helyi újság és tv, néha az országos lengyel lap, a
polonia.hu is közli híreinket. Facebook-oldalunk is jól működik, ezzel is nyilvánossá téve
tevékenységünket.
A pályázatoknak is köszönhetően súlyos pénzügyi gondjaink nincsenek: amit terveztünk,
megvalósítottuk.
A honlapon minden fontos információ elérhető, megnyitható, így a médiamegjelenések is,
ezeket most itt nem tesszük közzé.
Egyéb: írtam az OLÖ elnökének egy kritikus levelet május 31-én, azóta sem kaptam rá
választ. 

Fölterjesztettem Ewát egy nemzetiségi díjra, semmiféle reakció nem érkezett.  Ahogy a
Genersich-alapítvány tavalyi fölterjesztésére, ami ránk vonatkozott, sem lett pozitív (de
negatív sem!) válasz.
Összességében egyesületünk a céljainak megfelelően dolgozott. Bízom abban, hogy egyszer
majd az országos lengyel vezetés is értékeli a lengyel-magyar kapcsolatok terén kifejtett
tevékenységünket.
Bazsóné Megyes Klára
elnök
Diósd, 2018.január 5.

